
Phragmataecia castaneae IIb (anrndizis Hb)

Vaae-borrare, ny ftir Sverige

Av

FRITHIOF NORDSTROII

Denna art, som nermast dr tagen pa norra Sjilland i Danmark
och pi tin Osel utanfiir Estlands kust, iir nu funnen [veu i Sverige:
Katrineholm i Siidermanland. I)en iir enligt Seitz (1913) ,en av
jordens mest utbredda fjiirilar, kflnd genom nestan hela Nord-
och Mellan-Europa, tiver Nord-Asien, genom Turkestan och Kina
till Japan; vidare i talrika trakter ay Indien hnda till Ceylon och
6ver stora delar av .{frika till Madagaskar,. Sliktet placeras i
systemet nrirnrast efler Zeu:ero.

Det miirkviirdiga fyndet gjordes ftirst 23/7 1955 tre km siider
om Katrineholm vid en vassrik vik av Nyktipingsin i ficklanrps-
sken av studeranden .{rne Thijrnblom. Sedan gjordes l3/7 1967
ett nytt f)'nd, tre km norr om fiirsta fyndplatsen inuti sjdlra sta-
den Katrineholm pi en lampa innanfiir ett tippet ftinster ay stude-
randen OIle Elofsson. NAgra ytterligare fynd ha ej gjorts. Di Olle
Elofsson under en semesterresa till Stockholm yisade mig sitt
exernplar konstaterades arten. Det var Phraglmutueciq crtskneqe
Hb. var. cinerec Teich.

Det matte ll2 mm i vingtrredd. Framvingar grigula. ett nriir-
kare band frAn vingroten till nira utkanten mtirkgritt, ett lik-
nande band vid bakkanten frin vingroten till tvi tredjedelar av
vingens lingd. Mellan dessa band gir ett lingstrickt. spolformigt
fdlt. som Ar nagot ljusare och med spetsen nar utkanten, det er
flickigt av smi svartgrA, tverstallda flickar. Ungefdr 2-3 mm.
av ribborna vid utkanten greaktiga. Bakvingar ljust grflgulaktiga.
enfiirgade. Undertill iiro de frdmre gre, ljusare vid fram- och
utkant, de bakre ljusare gulgre. Antenner, huvud och halskrage
vitgri, mellankropp grA, ljusare bakit, undertill innu ljusare.
grovt och llngt hArig. Ogon stora, varandra nersteende; sugr0t
saknas. Exemplarel er betydligt mindre 6n 6 av det danska. fdr-
sta exemplaret. Skat Hoffmeyer (1949) avbildar detla t. 17. f.
8. Det dr ljusare griaktigt fault med nigot ljusare bakvingnr och
miiler 36 mm i vingbredd.
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Da det iir fiirsta gingen denna fjlril niimnes i svensk entorno-
logisk litteratur, kan det vara lnmpligt att nigot redogtira ftir dess
fiirstadier och sdtt att leva. En mengd arbeten hava ridfrflgats.

Honan siitter sig lingt ned pe stret med huvudet uppit, kryper
sedan med tett slulna vingar bakliinges nedf6r. siikande med den
mycket rtlrliga, ut- och indragbara Sgglii.igaren efter limplig plats
atl lrigga egget. Ar denna funnen borras fiirst med ig;gliggarens
yttre nred fina lister ftirsedda del ett litet hil pA strat, derefter
skjutes der inre, timliligare delen ut och elt iigti legges. sorn gc-
nom ett starkt klibbande imne. vilkel genast torkar fisler vid un-
derlaget. Agget tiigges uppritt, ir ellipsoidiskl. ungefer 1,5 mDr lengt
och 0.8 mm brett, sidenglensande vitgritt. Endast ett Agil lliijljes
pzl varje stri. Den n1'kLickla laryen iiter sig omedelbart in i strAt.
Hdr lever den sedan och iiter en ging i strit. vari den kan mtscha
upp eller ner. Hur stor larven blir fiirstr irret kan jag; ej siiga,
karske l0 mm, kanske mera. beroende pi nir dgget Ar lagt.

.\ndra iret fortsetter larven att eta och utlecklas nrr fortare.
sA alt deu i april till biirjan av juni har nitt sin fulla storlek. Den
iir 40 50 mm ling, smal och lirngstrickt, nigot plattad. smutsigt
uulvit rddaktigt gulgri med tvir breda, bruraktiga sidorl'gglin-
jer, vilka nastan kan fiirsvinna, och en tvdlig svart borstvirta pi
sidan ay varie led. Huden dr nAgot skrynklig, svagt glrinsande.
Huvud litet, brunakti€it. nackplit gulaktig. fram- och baktill miirk-
bruut kantad. genoDrskuren av en fin, yitaktig rygglinje. Den leler
nira yasstrats bas, stiger nu hdiire upp i strnt, spinner omkring sii;
en vitaktis spinad efter att f6rst ha gna€it ett ulgingshnl pi strits
sida och tiippt tiU detta nred gnagspfln. Hir ftirvandlar den sig i
nraj jruri, ja lnda in i augusti till en lnngstriickt. cylindrisk gri-
brrrn puppa med blekare. ovanligt korta. vingslidor. Denna har
tvi lliirrader av finr lagllar pi ryggen av ledern:r 2-9 och grovt
taggig cremaster samt huvudet slutande i en kort. spetsig. fram-
skjutande niibb. avsedd att iippna kokongen med. Puppan rir ej
mer in 4 mm tjock vid 28 mm:s lingd. Den Ar mvcket aktiv och
kal rned sina taggar och utskott riira sig upp och ner i vasslril.

Iilickningen fdrsiggir pa eftermiddagen. Fdrniimsta fl1'gtiden
iir fran mitteu av maj juli. \'id ljusfingst fl-vga fjirilanra vilt
omkring. kunna si sitta stilla, ofta i limmar, flvga 6nnu en gang
mot morsonen. sritttr sig och rutscha baklinges ned fiir den upp-
spiinda duken fiirmodligeu ft r att uppstika vasslrAets nedre delar,
diir de brukn dtilja sig om dagen. De vhrla avsevArt i fhrg; och
slorlek. honans burkkropp sticker i vila lingt utanfiii vingarna.
De leva i lassen pi sumpiga stAllen eller diir den viixer pa land.
undlikn striinnaDde valten.

Fiir alt fi ta;; pA larven fflr mzrn dra upp strina. de ha sprtida
stiillen och brylas lett slra\ under eller ovan Yatterrbr\.rlet. Retta
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tiden att samla laryer iir vAren, di de 'misstinkta, strAna tas in
och sittas i fuktig sand.

Det lr mycket besynnerligt att denna art ir funnen i Kalrine-
holn, mitt inne i landet, och ej annorstedes. Del er mtijligt att den
finns litet varstans i s6dra delen av landel, nren ej funnen pi
grund av sitt dolda levnadssett. Kanske kan dessa radcr bidra
till att man stiker och finner den.
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